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Ogłoszenie o zamówieniu – zamówienia sektorowe

Roboty budowlane

Dyrektywa 2014/25/UE
Sekcja I: Podmiot zamawiający
I.1) Nazwa i adresy

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ZAWOJA Sp. z o.o
Zawoja 1854
Zawoja
34-222
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Winczewska
Tel.:  +48 338775072
E-mail: pgkib@interia.pl 
Faks:  +48 338775072
Kod NUTS: PL216
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pgkib.pl/
Adres profilu nabywcy: http://pgkib.pl/

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: http://pgkib.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod następującym adresem:
Przedsiębiorstwo Gospodarki KOmunalnej i Budownictwa "ZAWOJA" Sp. zo.o.
Zawoja 1584
Zawoja
34-222
Polska
Osoba do kontaktów: Agnieszka Winczewska
Tel.:  +48 338775072
E-mail: pgkib@interia.pl 
Faks:  +483 38775072
Kod NUTS: PL216
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pgkib.pl/
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.6) Główny przedmiot działalności
Sektor wodny

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

mailto:pgkib@interia.pl
http://pgkib.pl/
http://pgkib.pl/
http://pgkib.pl/
mailto:pgkib@interia.pl
http://pgkib.pl/
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Budowa systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz likwidacja oczyszczalni Zawoja
Centrum realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - żółta książka
Numer referencyjny: JRP/ZP/2/2016

II.1.2) Główny kod CPV
45231000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Roboty budowlane

II.1.4) Krótki opis:
Zamówienie obejmuje budowę systemu sieci kanalizacji sanitarnej w części miejscowości Zawoja oraz
likwidacja oczyszczalni Zawoja Centrum realizowany zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - żółta książka

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 3 822 846.06 EUR

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
45231000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL216
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Gmina Zawoja, miejscowość Zawoja

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie kanalizacji sanitarnej na terenie w części
miejscowości Zawoja wraz z przyłączami do posesji wraz z odtworzeniem nawierzchni i przywróceniem terenu
do stanu pierwotnego oraz likwidacja oczyszczalni ścieków w Zawoi-Centrum. Przewiduje się wybudowanie ok.
25 000 mb sieci kanalizacji sanitarnej, w tym kanalizacji grawitacyjnej o średnicach od Ø160 do Ø400 – 24 700
mb i kanalizacji ciśnieniowej o średnicach od Ø90 do Ø110 – 300 mb oraz trzy lokalne przepompownie ścieków.
Kanalizację należy zaprojektować tak aby była techniczna możliwość podłączenia projektowanej sieci z już
zaprojektowaną w miejscowości Skawica wg załącznika graficznego stanowiącego załącznik nr 10 i obejmować
odcinek od tego miejsca, tj. początku już zaprojektowanej kanalizacji do działki nr ewid. 1441/5 położonej w
Zawoi.
Załącznik nr 11 zawiera mapę aglomeracji z zaznaczonym szkicem przebiegu kanalizacji już zaprojektowanej w
miejscowości Skawica oraz koniecznej do zaprojektowania w części miejscowości Zawoja.
Planowana do likwidacji oczyszczalnia ścieków Zawoja Centrum jest zlokalizowana na działce nr 2037/11 i
działce nr 2037/18 w miejscowości Zawoja, gmina Zawoja, powiat suski. Odbiornikiem ścieków oczyszczonych
jest potok Skawica w km 14+000. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna, przystosowana do obsługi
176 RLM. Wydajność oczyszczalni: Qdśr=16m3/d (Qśr.h=1,95m3/h).
Przedstawione w dokumentacji przetargowej wskazania na urządzenia techniczne, materiały i znak towarowy
z podaniem producenta oraz wskazania na normy o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy pzp, należy
traktować, jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy pzp, a zwłaszcza art. 29 i 30. Oznacza to, że
Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji przetargowej rozwiązania
z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych dla osiągnięcia oczekiwanej
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funkcjonalności całego układu, będącego przedmiotem zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany wykazać w
ofercie jakie elementy zostały zmienione i określić jakie w ich miejsce proponuje. Ponadto Wykonawca winien
wykazać w sposób nie budzący wątpliwości, że wskazane rozwiązania są równoważne.
Przedmiot zamówienia powinien zostać wykonany w sposób uwzględniający wymagania w zakresie
dostępności dla osób niepełnosprawnych. Projektowanie powinno uwzględniać przeznaczenie dla wszystkich
użytkowników.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji
zamówienia

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 822 846.06 EUR

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 01/03/2017
Koniec: 20/10/2018
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
Numer identyfikacyjny projektu: POIS.02.03.00-00-0012/16

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wybór oferty najkorzystniejszej odbędzie się w trybie przewidzianym w art. 24 aa ustawy Pzp.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych
przepisów,
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocena spełnienia wyżej wskazanego
warunku nastąpi na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę oświadczenia (JEDZ) , o którym mowa w
SIWZ

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:
posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 5 000 000,- zł. /słownie:
pięć milionów zł/
W celu potwierdzenia spełnienia warunku, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenie w Jednolitego
Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
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Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
W zakresie spełnienia warunku wymagane jest:Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie:min.1 zadania wykonanego
(zakończonego),tj. doprowadzone przez Wykonawcę co najmniej do podpisania protokołu odbioru robót lub
równoważnego dokumentu, świadczącego o zakończeniu realizacji zamówienia, polegającego na budowie/
rozbudowie /przebudowie kanalizacji sanitarnej o wartości min.5 000 000 PLN(brutto) z załączeniem dowodów
określających,czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie,w szczególności informacji o tym czy roboty
zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami,o
których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty
budowlane były wykonywane,a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie
jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty.wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem
terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy–w tym okresie: min.1 zamówienia
polegającego na opracowaniu dokumentacji projektowej na budowę/rozbudowę/przebudowę kanalizacji
sanitarnej o dł.min.10 km oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są
wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, , a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym
charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy;W zakresie
spełnienia warunku Zamawiający stawia następujące minimalne warunki dotyczące wykształcenia, kwalifikacji
zawodowych i doświadczenia osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:
Kierownik zespołu projektowego/Projektant sieci kanalizacyjnych osoba koordynująca wszystkie opracowania
i branże:uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane
na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, wskazanie opracowania co najmniej jednej dokumentacji
projektowej (projekt budowlany) budowy/przebudowyrozbudowy kanalizacji sanitarnej;KIEROWNIK BUDOWY
winien:posiadać uprawnienia budowlane pozwalające na pełnienie samodzielnej funkcji kierownika budowy do
realizacji zadania objętego niniejszym zamówieniem,
min. 3 lat doświadczenia z uprawnieniami,wykazać minimum 12 m-cy pełnienia samodzielnej funkcji
technicznej (zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane oraz Rozp.Ministra Transportu i Bud. z dnia
28.04.2006 r. Dz.U. z2006 r.,Nr 83poz.578 z późn. zm.)na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót
branży kanalizacyjnej na minimum 1 zadaniu na budowie/przebudowie/rozbudowie kanalizacji sanitarnej o
długości min.10 km wraz z udziałem w czynnościach odbiorowych świadczących o zakończeniu realizacji
zamówienia.Zamawiający nie dopuszcza łączenia funkcji Kierownika budowy z inną funkcją i sprawowanie ich
przez jedną osobę.Kierownik robót w specjalności drogowej:Osoba posiadająca uprawnienia do kierowania
robotami budowlanymi w spec. drogowej wydane na podstawie Roz.Min.Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
września2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie lub odpowiadające im ważne
uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub odpowiadające im uprawnienia
budowlane, które zostały wydane obywatelom państw EOG oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem
art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.z2013r.poz.1409 ze zm.) oraz ustawy o
zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich UE (Dz.U.z2008 r.,Nr63,
poz. 394 ze zm.);min. 3-letnie doświadczenie w kierowaniu/nadzorowaniu robotami polegającymi na budowie,
przebudowie dróg;wykształcenie techniczne min. średnie
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Kluczowy personel, podany przez Wykonawcę w ofercie nie wyczerpuje wymagań dla rzetelnego wypełnienia
zobowiązań zespołu projektowego i realizacji robót budowlanych i winien być traktowany, jako minimalne
wymogi Zamawiającego dla udziału w postępowaniu przetargowym.
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W celu potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawca musi zawrzeć odpowiednie oświadczenia w formularzu
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ)

III.1.4) Obiektywne zasady i kryteria udziału
Wykaz i krótki opis zasad i kryteriów:
Wybór oferty najkorzystniejszej odbędzie się w trybie przewidzianym w art. 24 aa ustawy Pzp.
O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia
z postępowania , o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp., z zastrzeżeniem pkt 1.4.6 SIWZ
O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw wykluczenia
z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp w zakresie pkt 1) - 2)
Kryteria oceny Ofert:
1. Przy dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej zamawiający będzie stosował następujące kryteria i ich
znaczenie:
1) cena – 90%,
2) gwarancja jakości – 10%.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.1.6) Wymagane wadia i gwarancje:
1. Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: 400 000,00 PLN (słownie czterysta
tysięcy złotych).
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
- pieniądzu przelewem na rachunek bankowy zamawiającego – przed upływem terminu składania ofert wadium
winno znajdować się na rachunku bankowym Zamawiającego
- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
- gwarancjach bankowych,
- gwarancjach ubezpieczeniowych,
- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275).
Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

III.1.7) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je
regulujących:

III.1.8) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Wykonawca oświadcza, iż:
A. posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, personel i potencjał techniczny i organizacyjny pozwalający mu
na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia,
B. zapoznał się z przedmiotem zamówienia, zakresem jego zadań i organizacją, przekazaną przez
Zamawiającego dokumentacją i nie wnosi uwag co do tych elementów.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
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IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 03/02/2017
Czas lokalny: 13:30

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 03/04/2017

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 03/02/2017
Czas lokalny: 14:00
Miejsce:
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Budownictwa ZAWOJA Sp. z o o.
34-222 Zawoja 1854,
- Sekretariat

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę wraz z ofertą w celu wstępnego potwierdzenia, że nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu:
1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (zwany dalej „JEDZ”
2) JEDZ dotyczący innych podmiotów, o których mowa w pkt. 1.4,1.5 i 15 SIWZ.
2. Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego w celu
potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia.
1) Wykonawca składa:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pt.13,14 i 21 ustawy,
wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przez upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu,
b) zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego wg.§5 pkt.2) Rozp. Min. Rozw. z 26.7.2016
(Dz.U. 2016 poz. 1126),
c) zaświadczenia z ZUS lub KRUS wg.§5 pkt.3) Rozp. Min. Rozw. z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126)
d) odpisu z właściwego rejestru wg.§5 pkt. 4) Rozp. Min. Rozw. z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126)
e) oświadczenia Wykonawcy wg.§5 pkt. 5) Rozp. Min. Rozw. z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126)
f) oświadczenia Wykonawcy wg.§5 pkt. 6) Rozp. Min. Rozw. z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126)
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g) oświadczenie Wykonawcy wg.§5 pkt.9) Rozp. Min. Rozw. z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126)
3) Podmioty zagraniczne składają dokumenty wg.§7 i §8 Rozp. Min. Rozw. z 26.7.2016 (Dz.U.2016 poz. 1126)
3. W celu potwierdzenia spełniania warunków Zamawiający żąda:
a) informacji z Banku w.§2 ust. 2 pkt.3) Rozp. Min. Rozw. z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126)
d) wykazu robót budowlanych wg. §4 pkt.1) Rozp. Min. Rozw. z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126)
e) wykazu osób wg.§4 pkt.10) Rozp. Min. Rozw. z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126).
4.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert,
przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. Wraz ze złożonym oświadczeniem, wykonawca
może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w
postępowaniu o udzielnie zamówienia.
5. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie każdy wykonawca składa dokumenty i oświadczenia
wymienione w §5 pkt. 1)-6) i 9) Rozp. Min. Rozw. z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126). Pozostałe dokumenty
dotyczące spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy składają w zakresie, w którym każdy z
nich wskazuje spełnienie warunku udziału w postępowaniu.
6. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania braku podstaw do
wykluczenia składa dokumenty i oświadczenia tych podmiotów wymienione w §5 pkt. 1)-6) i 9) Rozp. Min.
Rozw. z 26.7.2016 (Dz.U. 2016 poz. 1126) oraz pozostałe dokumenty dotyczące spełnienia warunków w
zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby. Wykonawca wraz z dokumentami składa zobowiązanie tych
podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Wykonawcy przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
2. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej, podpisane bezpiecznym
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
3. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
4. Odwołanie wnosi się:
1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp,
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2) w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji istotnych warunków
zamówienia wnosi się:
3) w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone powyżej wnosi się:
4) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
5. Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby,
przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi.
Środki ochrony prawnej reguluje Dział VI ustawy.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Krajowa Izba Odwoławcza
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:https://www.uzp.gov.pl/

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/12/2016
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